
Na podlagi 50. člena Statuta Visoke šole na Ptuju je Akademski zbor Visoke šole na Ptuju na 
svoji 1. seji dne 14.3.2012 sprejel 
 

 
POSLOVNIK O DELU 

AKADEMSKEGA ZBORA VISOKE ŠOLE NA PTUJU 
 
 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Poslovnik ureja delo Akademskega zbora Visoke šole na Ptuju (v nadaljevanju: Akademski 
zbor).  
 

2. člen 
 
(1) Delo Akademskega zbora je javno. Javnost se zagotavlja z objavami sklepov na oglasni 

deski VŠP ter na spletnih straneh VŠP.  
(2) O delu Akademskega zbora in o sprejetih sklepih obvešča predsednik Akademskega 

zbora oziroma njegov podpredsednik.  
 
 
2. SESTAVA AKADEMSKEGA ZBORA 
 

 
3. člen 

 
(1) Akademski zbor je posvetovalni strokovni organ.  
(2) Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni 

sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo izobraževalno, razvojno in znanstveno 
raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja z VŠP.  

(3) Mandat članov Akademskega zbora je povezan s statusom delavca na VŠP.  
 
 

4. člen 
 

(1) Akademski zbor sestavljajo tudi predstavniki študentov. Število študentov predstavlja 
petino števila članov Akademskega zbora. Na začetku vsakega študijskega leta dekan 
VŠP sporoči Študentskemu svetu VŠP število članov Akademskega zbora, da Študentski 
svet zagotovi ustrezno število študentov v Akademskem zboru.  

(2) Predstavnike študentov izvoli Študentski svet VŠP. 
(3) Mandatna doba predstavnikov študentov v Akademskem zboru je eno leto. 
 
 
3. KONSTITUIRANJE  AKADEMSKEGA  ZBORA  
 
 

5. člen 
 

Ustanovno sejo Akademskega zbora skliče direktor VŠP.  
 
Ustanovna seja Akademskega zbora je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica 
njegovih članov.  



6. člen 
 
(1) Do izvolitve vodstva Akademskega zbora vodi sejo direktor VŠP.  
(2) Člane Akademskega zbora direktor VŠP pozove, da predlagajo kandidate za 

predsednika in podpredsednika Akademskega zbora. Akademski zbor izmed predlaganih 
kandidatov izvoli predsednika in podpredsednika z večino glasov prisotnih.  

(3) Volitve predsednika in podpredsednika Akademskega zbora so tajne.  
(4) Mandatna doba predsednika in podpredsednika je dve leti in sta lahko ponovno izvoljena. 
(5) Po izvolitvi predsednik in podpredsednik prevzameta vodenje Akademskega zbora. 
 
 
4. NALOGE  AKADEMSKEGA  ZBORA 
 

7. člen 
 

Naloge in pristojnosti Akademskega zbora so: 
- voli člane Senata VŠP in predlaga Senatu VŠP kandidata za dekana VŠP, s tem da 

imajo pravico glasovanja na volitvah članov Senata VŠP in pri oblikovanju predloga za 
dekana samo člani Akademskega zbora VŠP iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev,  

- obravnava poročila dekana VŠP o delu VŠP,  
- daje splošne usmeritve, predloge in pobude v zvezi s študijskimi programi in njihovim 

izvajanjem Senatu VŠP. 
 

 
5. DELO AKADEMSKEGA  ZBORA  
 

8. člen 
 

(1) Akademski zbor obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na javnih sejah. 
Akademski zbor  lahko seje za javnost zapre. 

(2) Akademski zbor sklicuje in vodi predsednik, ki ga v odsotnosti nadomešča 
podpredsednik.  

(3) Akademski zbor se sestane praviloma najmanj enkrat letno. 
(4) Sklic Akademskega zbora lahko zahteva  tudi tretjina članov Akademskega zbora ali 

dekan VŠP. Zahtevo za sklic seje je potrebno dati pisno, jo obrazložiti in priložiti potrebno 
gradivo. 

(5) Dekan VŠP mora Akademski zbor razpustiti in ponovno sklicati ustanovno sejo v roku 21 
dni v primeru, če predsednik oz. podpredsednik Akademskega zbora ne skliče seje v 
skladu z prejšnjim odstavkom tega člena. 

 
9. člen 

 
(1) Akademski zbor veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. 
(2) Sklepčnost ugotovi predsednik Akademskega zbora na začetku seje. Na zahtevo petih 

članov, predsednika ali podpredsednika je tajnik VŠP dolžan med sejo preverjati 
sklepčnost. 

(3) Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje Akademskega zbora sklepčnost ni 
zagotovljena, lahko Akademski zbor veljavno odloča, če je prisotna vsaj tretjina članov. 
To ne velja v primerih, ko Statut VŠP izrecno zahteva prisotnost kvalificirane večine 
članov Akademskega zbora. 

 
(4) Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih na zboru, če ni s Statutom VŠP določeno 

drugače.  
 



10. člen 
 

(1) Pisno vabilo z gradivom za sejo se pošlje članom Akademskega zbora najpozneje sedem 
dni pred sejo.  

(2) Kadar mora Akademski zbor obravnavati in odločati o neodložljivem nujnem vprašanju, 
lahko predsednik Akademskega zbora skliče sejo tudi v krajšem roku, kot je določeno v 
prvem odstavku tega člena.  

 
11. člen 
 

(1) Predlog dnevnega reda pripravi predsednik Akademskega zbora.  
(2) Obvezni točki dnevnega reda sta pregled  zapisnika prejšnje seje in poročilo predsednika 

o realizaciji sklepov prejšnje seje.  
(3) Akademski zbor glasuje o predlaganem dnevnem redu, navedenem v vabilu.   
(4) Spremembo dnevnega reda lahko predlaga vsak član. O predlogu spremembe dnevnega 

reda Akademski zbor glasuje.  
 

12. člen 
 

Sejo Akademskega zbora vodi predsednik Akademskega zbora. V času njegove odsotnosti 
ga nadomešča podpredsednik Akademskega zbora. 
 
 

13. člen 
 

(1) Člani Akademskega zbora imajo pravico in dolžnost, da se udeležijo seje in da sodelujejo 
pri delu Akademskega zbora.  

(2) Član Akademskega zbora, ki ne more priti na sejo, mora o tem pravočasno obvestiti 
pristojno strokovno službo VŠP. 

(3) O prisotnosti članov na seji Akademskega zbora se vodi evidenca.  
 
 

14. člen 
 

(1) Predsednik Akademskega zbora lahko prekine sejo Akademskega zbora in odloči, kdaj 
se bo seja nadaljevala. 

(2) Predsednik Akademskega zbora prekine sejo Akademskega zbora, če seja ni več 
sklepčna, če so potrebne dodatne informacije ali je potrebno pridobiti potrebna mnenja in 
v drugih primerih, če to predlagajo člani Akademskega zbora. 

(3) Predsednik je dolžan sklicati nadaljevanje seje najkasneje v roku 21 dni.  
 
 

15. člen 
 

(1) Akademski zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. 
 
(2) V primeru volitev članov Senata in predloga kandidatov za dekana mora biti prisotna 

večina vseh članov Akademskega zbora. 
 

16. člen 
 

(1) Glasovanje na seji je javno, razen v primeru volitev in v zadevah osebne narave. V teh 
primerih je glasovanje tajno. Glasovanje je tajno tudi v primerih, če to zahteva najmanj 
desetina prisotnih članov Akademskega zbora. 



(2) Člani Akademskega zbora glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali proti predlogu ali 
pa se vzdržijo glasovanja. 

(3) Glasuje se s hkratnim dvigom roke ali s posamičnim izjavljanjem vsakega člana. 
(4) Kadar je glasovanje tajno, se glasuje z glasovnicami, na katerih je jasno postavljeno 

vprašanje, o katerem se glasuje ter besede »za«, »proti« in »vzdržan«. Član glasuje 
tako, da na glasovnici obkroži ustrezno besedo, glede na svojo odločitev. 

(5) Glasovnica je veljavna, če je odločitev na glasovalnem lističu jasno razpoznavna. 
(6) Po končanem glasovanju tričlanska komisija, ki jo na predlog predsednika imenuje 

Akademski zbor, ugotovi izid glasovanja. Predsednik Akademskega zbora razglasi, da je 
predlog, o katerem je Akademski zbor glasoval, sprejet ali zavrnjen.  

 
 

17. člen 
 

(1) Člane Senata VŠP iz vrst visokošolskih učiteljev voli Akademski zbor s tajnim 
glasovanjem. Tajno glasovanje izvede tričlanska komisija, ki jo na predlog predsednika 
Akademskega zbora izvoli Akademski zbor.  

(2) Kandidate za člana Senata VŠP lahko predlagajo katedre VŠP ali najmanj trije 
visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora VŠP. 

(3) Kandidate za člane senata predstavi na Akademskem zboru dekan.  
(4) Po izvedenih volitvah predsednik Akademskega zbora na isti seji razglasi sklep o izvolitvi. 
 
 

18. člen 
 

(1) Akademski zbor po prejemu poročila volilne komisije evidentira kandidate za dekana 
VŠP. 

(2) Kandidati za dekana predstavijo program, ki ga Akademski zbor obravnava. 
(3) Akademski zbor VŠP na tajnem glasovanjem z večino glasov prisotnih članov izbere 

kandidata za dekana VŠP in ga predlaga v imenovanje Upravnemu odboru VŠP in 
Senatu VŠP.  

(4) Če v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi zadostnega števila glasov, se v 
drugem krogu glasuje o kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Izvoljen je 
kandidat, ki dobi večino glasov navzočih članov Akademskega zbora VŠP. 

(5) Odločanje Akademskega zbora o kandidatih za dekana je veljavno, če je na seji prisotna 
večina vseh članov Akademskega zbora. 

(6) Volitve kandidatov za dekana izvede Akademski zbor po izteku roka za oddajo predlogov 
programov dela kandidatov. 

(7) Tajno glasovanje o kandidatih za dekana izvede tričlanska komisija, ki jo na predlog 
predsednika Akademskega zbora izvoli Akademski zbor. 

(8) Po izvedenih volitvah predsednik Akademskega zbora na isti seji razglasi sklep o 
izglasovanem kandidatu.  

(9) Akademski zbor po izvedenem glasovanju  Upravnemu odboru VŠP in Senatu VŠP s 
sklepom predlaga kandidata v nadaljnji postopek. 

(10) V primeru, da nihče ni izvoljen, se mora postopek kandidiranja ponoviti. 
 
 

19. člen 
 

(1) Zapisnik seje Akademskega zbora vodi tajnik VŠP. 
(2) Zapisnik vsebuje: 

- podatke o seji (zaporedna številka, datum, ura, kraj),  
- imena navzočih in odsotnih članov Akademskega zbora in od teh upravičeno in 

neupravičeno odsotne,  
- predlog dnevnega reda,  



 


